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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputats, començam la sessió
d'avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí, Sra. Presidenta, Salomé Cabrera substitueix... Virginia
Marí, perdó.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sra. Presidenta, Damià Borràs substitueix Maria Antònia
Truyols.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. A continuació, passam a l'ordre del dia d'avui, el
primer punt és l'adopció de l'acord respecte dels escrits RGE
núm. 12275/21, tramès..., un escrit que es va enviar al Grup
Red Eléctrica i se'ns va remetre la resposta; el segon punt
d'adopció d'acord és el debat i votació de l'escrit RGE núm.
12276/21, presentat pels Grups Parlamentaris MÉS per
Mallorca i Unidas Podemos, pel qual sol·liciten la
compareixença d'una persona representant de la Xarxa de
Pagesos Ecològics de les Balears, plataforma que integra les
associacions de cada illa, APAEEF a les pitiüses, APAEMA a
Mallorca i APAEM a Menorca.

El segon punt de l'ordre del dia són les proposicions no de
llei RGE núm. 11971/21, presentada pels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a nou
impuls a la producció ecològica a les Illes Balears; la segona
proposició no de llei és la RGE núm. 12048/21, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa al finançament de les
cambres de comerç de Balears. 

I.1) Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
12275/21, tramès pel Grupo Red Eléctrica.

Començam el debat amb el RGE núm. 12275/21, tramès pel
Grupo Red Eléctrica, mitjançant el qual la Sra. Beatriz
Corredor, presidenta de Red Eléctrica d'Espanya, declina la
seva compareixença davant d'aquesta comissió per informar
sobre la situació i full de ruta en relació amb la instal·lació del
segon enllaç elèctric submarí Mallorca-Menorca ja que, segons
la seva obligatorietat ha de retre comptes davant el Congrés
dels Diputats i no davant aquesta cambra, i en lloc de venir ella
proposa que en el seu lloc compareguin altres persones
responsables i enteses en la matèria especialitzades de Red
Eléctrica, que són Juan Bola Merino, Manuel López
Cormenzana, acompanyats del Sr. Eduardo Maynau Izeta, que
és el responsable de Red Eléctrica aquí a les Illes Balears.

Per tant, el que ara passam a votar és si els senyors i
senyores diputats d'aquesta cambra consideren que aquestes
tres persones han de comparèixer davant d’aquesta cambra per
donar les explicacions corresponents. 

Per tant, cada grup té un màxim de cinc minuts per fixar la
seva posició i, en primer lloc, té la paraula la Sra. Assumpció
Pons del Grup Parlamentari Popular. Sra.  Pons?

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sra.  Presidenta, bon dia, senyores i senyors
diputats. En relació amb aquest escrit de Red Eléctrica
d'Espanya, vull manifestar que vam demanar la compareixença
de la presidenta de Red Eléctrica, de la Sra. Corredor, perquè
ens informés sobre la situació i sobre el full de ruta per a la
instal·lació del segon cable submarí Mallorca-Menorca que, per
cert, no apareix a la planificació 2021-2026, tal com ens havien
anunciat; també per explicar les actuacions dutes a terme per
garantir el subministrament elèctric a Menorca a partir de gran
interrupció patida l'octubre del 2018 i, evidentment, les
responsabilitats que se'n deriven. 

Ara ens proposen la compareixença del director
d'Operacions dels Sistemes Elèctrics no peninsulars, el Sr.
Merino, del director de Manteniment d'Instal·lacions, Sr. López
Cormenzana, acompanyats pel delegat de Red Eléctrica a
Balears, el Sr. Maynau.

Des del meu grup parlamentari acceptam aquesta proposta,
evidentment no és el que havíem demanat, i lamentam que no
vengui la presidenta, la Sra. Corredor, però l'important,
consideram, és que se'ns donin les explicacions pertinents. 

Per tant acceptam la compareixença d'aquests senyors.

Moltes gràcies, Sra.  Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. Ara per part del Grup Parlamentari
Unidas Podemos té la paraula el Sr. Alejandro López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. Es verdad que se solicitó la
comparecencia de la presidenta, creo que cuando lo hicimos
además todos incluso dijimos lo de “seguro que se declina”. Si
van a venir a darnos explicaciones y vienen otras personas,
bienvenidos sean, y esa es la intervención en sí, decir que
encantados de que se dé información porque queremos saberla.

Mucha gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. López. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula Sr. Jesús Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sra.  Presidenta. Creo que ha quedado
perfectamente explicado por parte de los dos anteriores
diputados. Es evidente que incluso las explicaciones de estos
señores resultaran más próximas, dada exactamente su
dedicación a las diversas áreas que están más próximas a esta
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necesaria explicación sobre el tema del segundo cable, y
nosotros también estamos completamente de acuerdo.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Méndez. Per part del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Bé, el que s’ha dit, volem lamentar que
la presidenta de Red Eléctrica no vengui a donar explicacions
a aquest parlament, ja passa massa sovint que qui no té
l'obligació de venir no compareix, però massa bé que enviïn
algú a donar aquestes explicacions. Per tant, nosaltres hi
votarem a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Mas. Per part del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares no hi ha cap representant. Per part del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears té la paraula
el Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra.  Presidenta. El nostre grup parlamentari
votarà a favor, vist que el grup proposant ha dit que li anava bé
la proposta rebuda per part de Red Eléctrica.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari Mixt té
la paraula el Sr. Antonio Sanz.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, des del Grup Parlamentari
Mixt, a més per conèixer les persones que han designat per a
aquesta compareixença i sabent que coneixen ben bé les
particularitats de les Illes Balears, votarem a favor de..., a més
que el grup proposant també hi està d’acord.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Sanz. Per part del Grup Parlamentari Socialista
té la paraula el Sr. Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, gràcies, presidenta. El Grup Socialista votarem a favor
de la compareixença dels representants de Red Eléctrica, ja que
la Sra. Pons Fullana ha acceptat diguéssim el canvi de
proposant que havien votat el dia 23 de setembre de 2021.

Evidentment, nosaltres lamentam que la Sra. Corredor no
comparegui aquí, sabem que no té l'obligació, però entenem
que el Parlament de les Illes Balears ha de ser un element

imprescindible de debat en tot allò que afecta els problemes
dels ciutadans i de les ciutadanes  de les Illes Balears, i, tot i no
tenir obligació, entenem que per una qüestió de respecte al
Parlament de les Illes Balears i a les Illes Balears els
representants de l'Estat i els càrrecs de l'Estat, quan tenen
problemes que afecten les Illes i decideix demanar-ho el
Parlament, haurien de comparèixer. Entenem que l’ideal seria
que es canviés la normativa que no obliga els representants de
l'Estat a comparèixer, però almanco crec que per cortesia
política així hauria de ser. 

A més és important que s'expliqui què va passar en aquell
moment. El segon cable ja estava en funcionament, és el segon
cable, no és el primer, perquè el primer va ser tret de la
planificació de l'Estat i estaria bé, com ja vam manifestar a la
petició de compareixença de dia 3 de setembre, i tot i que
sembli, com vaig dir llavors, que aquí s'han fet Las chicas del
cable, vull dir que al final, tot i que les planificacions de l'Estat
i del Govern de l'Estat, no de Red Eléctrica, sí que és
convenient saber quina és l'opinió de Red Eléctrica sobre
aquesta tramitació.

Mai no sobrarà que es donin explicacions, mai no sobrarà
que comparegui ningú en aquest parlament, jo esper que mai
més es torni a dir, com vaig poder sentir aquí fa uns anys un
conseller del Govern, aquí no, va dir un conseller del Govern
balear que les compareixences aquí eren una pèrdua de temps,
que simplement es feien per cabrejar-lo i que ell donaria, ho va
dir en castellà per repetir-ho, “una patada en el pandero a los
diputados preguntones”. Això ho va dir el Sr. Gabriel...

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sr. Damià, vagi acabant.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

... Company i Bauzá fa uns anys. 

LA SRA. PRESIDENTA.

Molt bé, Sr. Damià. Acabat el debat d'aquesta proposició no
de llei i ateses les intervencions dels portaveus entenem que
queda aprovada per assentiment la proposició..., l’escrit RGE
núm. 12275/21.

I.2) Debat i votació de l’escrit RGE núm. 12276/21,
presentat pels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca i
Unidas Podemos, pel qual sol·liciten la compareixença
d’una persona representant de la Xarxa de Pagesos
Ecològics de les Balears, plataforma que integra les
associacions de cada illa, APAEEF a les Pitiüses, APAEMA
a Mallorca i APAEM a Menorca.

A continuació es posa a debat l’escrit RGE núm. 12276/21,
presentat pels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca i Unidas
Podemos, pel qual sol·liciten la compareixença d'una persona
representant de la Xarxa de Pagesos Ecològics de les Illes
Balears, plataforma que integra les associacions de cada illa,
APAEEF a les Pitiüses, APAEMA a Mallorca i APAEM a
Menorca.
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Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca, té la paraula el Sr. Joan Mas, per un temps de
cinc minuts. 

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Bé, aquesta legislatura hem parlat en
diverses ocasions de la importància que té l'agricultura
ecològica al nostre país i sobretot de la importància que hauria
de tenir. De fet, avui discutim una proposició no de llei que va
en aquest sentit i fa uns mesos ja en vàrem discutir i aprovar
una altra.

El Consell Balear de l'Agricultura Ecològica, que és l'entitat
de control de l'agricultura ecològica a les Illes Balears, es va
crear a l'any 1994, i podríem dir que a partir d'aquest moment
és quan es popularitza l'agricultura ecològica entre la pagesia
de les Illes Balears. Tant des de l'administració com des de les
organitzacions agràries es fa difusió i formació des d'aquest
moment entre el sector i són moltes les quarterades de
producció convencional que passen a ser de producció
ecològica. 

És per això també que entre l'any 2001 i l’any 2006 neixen
les diferents associacions de productors, primer va néixer la
d'Eivissa i Formentera, després la de Mallorca, després la de
Menorca i totes elles creen aquesta xarxa de pagesos de
producció ecològica de les Illes Balears i promocionen,
milloren i creen xarxa entre les diferents explotacions agràries. 

A tot això, l'administració, segons la implicació que ha
tengut amb el sector, ha posat més o manco interès a ajudar
l'agricultura ecològica, ara bé, sempre se n'ha omplert la boca,
sempre l'administració s'ha omplert la boca que ajuda els
pagesos a les explotacions ecològiques, però i què en diu el
sector de tot això?

Des de MÉS per Mallorca, igual que les organitzacions
professionals agràries, creiem que hem d'obrir les portes del
Parlament al sector de l'agricultura ecològica i ho hem de fer
per diversos per diversos motius: d'entrada, perquè dins la
pagesia estan molt  ben organitzats; també perquè és un sector
amb molt de camí per córrer, ja que deu ser on més joves
trobam; i perquè és una pagesia que volem promoure. Com a
país modern necessitam que hi hagi com més producció
ecològica millor i com més diversitat en aquesta millor, volem
aliments de qualitat, quilòmetre zero i ecològics que arribin a
la taula del consumidor. 

Per això volem que aquesta casa, que és la de totes i tots,
escolti i pugui interactuar amb les productores i productors
ecològics, per això, els demanam el vot favorable a aquesta
compareixença.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. Ara per a la seva defensa i per part del
Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula el Sr.
Alejandro López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. Hace unos meses el diputado de MÉS
per Mallorca nos comentó la estrategia de que viniesen desde
diferentes sectores a explicar a esta comisión cómo estaban
trabajando, cómo iba, tanto desde un punto de vista de Ley de
transparencia como informativo, esto lo pudimos ver ya con el
presidente de la Cofradía de Pescadores, que fue una iniciativa
muy buena y que nos permitió luego tener muchos debates con
un conocimiento de la materia bastante más amplio. 

En este sentido estuvimos hablándolo y vimos que era
exactamente igual de necesario sobre todo el tema de la payesía
ecológica, ahora tendremos una PNL, con lo cual yo no me voy
a extender en explicarlo porque vamos a tener una PNL
específica, pero es un sector que ya todos sabemos que está en
auge, que está creciendo, pero que tiene también unas
problemáticas muy propias, y creemos que es muy necesario,
para que se tengan buenos debates en este parlamento, que
vengan, que expliquen directamente en esta comisión cómo está
y a partir de ahí seguro que saldrán debates muy interesantes,
como ya ocurrió con la Cofradía de Pescadores.

En ese sentido, por eso vemos positivo y pedimos que todos
los grupos apoyen para que puedan venir a dar explicaciones y
tener más información.

Muchas gracias.

 LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. López. Ara en torn de fixació de posicions i per
part del Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra.
Asunción Pons

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo, permeti’m-ho, abans
d'entrar en aquesta sol·licitud de compareixença, sí voldria
lamentar la postura del Sr. Damià Borràs a l'anterior sol·licitud
de compareixença. Em sembla lamentable...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Pons, és que ara parlam d'una altra compareixença.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Efectivament, Sra. Presidenta. Dit açò, passaré a la
sol·licitud d'aquesta compareixença.

Des del meu grup parlamentari ens manifestam totalment a
favor d'aquesta sol·licitud de compareixença. Consideram que
cal conèixer de primera mà quina és la realitat de la producció
agrària ecològica de Balears, sobretot també conèixer quina és
l'aportació a l'economia del sector primari, què genera amb
valor afegit brut, a quin preus es venen els productes, etc.

Ara, si m’ho permeten els grups proposants, crec que seria
també molt interessant que pogués comparèixer un representant
del Consell Balear de la Producció Ecològica per completar
simplement el coneixement sobre l'agricultura ecològica de les
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nostres illes, i ja que aquest consell és l'organisme encarregat
de la certificació dels productes agroalimentaris ecològics de
Balears crec que també, simplement per completar el que
demana el grup proposant, també seria interessant que hi
poguessin participar. 

En qualsevol cas, si no se'ns accepta el nostre suggeriment,
votarem a favor igualment de la compareixença. 

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Jesús Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES.

Gracias, Sra. Presidenta. Estamos especialmente interesados
en esta comparecencia en estos momentos y creo que de todas
maneras hablaremos del tema inmediatamente después y es
muy bueno que se aparezca y nos sea explicado exactamente en
qué consiste todo esto.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Méndez. Per part del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares no hi ha cap representant, per tant, per part del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, té la
paraula el Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup parlamentari
també dóna suport a aquesta iniciativa, evidentment les raons
exposades ens semblen encertades. S’ha d’obrir la cambra
parlamentària als sectors productius i als sectors socials perquè
expliquin la seva realitat i, d’acord amb el dret de participació,
ens sembla totalment correcte. 

Vull dir que en aquest moment, Sra. Presidenta,
m’absentaré perquè hi ha Junta de Portaveus, si acabam prest
tornaré a incorporar-me a la comissió.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari Mixt té
la paraula el Sr. Antonio Sanz.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, des del Grup Parlamentari
Mixt òbviament donarem suport ja que, a més, a Formentera
estam molt conscienciats en l’agricultura ecològica i el
producte de quilòmetre zero, com ja parlarem d’aquí una estona
a una PNL que tenim.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Sanz. Per part del Grup Parlamentari Socialista
té la paraula la Sra. Benlloch.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia, senyores i senyors
diputades. Bé, el Grup Parlamentari Socialista votarà a favor
d’aquesta sol·licitud de compareixença d’un representant de la
Xarxa de Pagesos Ecològics de les nostres illes perquè tenim
molt d’interès a saber en quina situació es troba actualment
cada illa de les Balears en relació amb la producció ecològica
i quines serien les solucions que podria proposar aquesta entitat
per millorar la situació a cada illa en particular. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA.

Gràcies, Sra. Benlloch. Abans de passar a votació, que
entenc que s’aprova per assentiment, Sr. Mas, accepta la
proposta que li ha fet la Sra. Pons?

EL SR. MAS I TUGORES.

Sí, sí, presidenta, només dir que com que el CBPAE és un
organisme de dret públic dependent de la Conselleria
d’Agricultura al cap i a la fi el que fa és certificar, no fa res
més, massa bé que vengui a explicar-nos com funciona i com
va la certificació, però nosaltres vàrem demanar la
compareixença de productores i productors, perquè són els qui
viuen el dia a dia, no de qui certifica, que és, i no ecològic,
però, atès que ho demana la representant del Grup Popular,
acceptam la proposta.

LA SRA. PRESIDENTA.

Perfecte. Entenc que la resta de portaveus també accepten
la incorporació d’aquesta associació, per tant, entenem que...,
-d’aquest organisme, perdonau-, per tant, entenem que l’escrit
RGE núm. 12276/21 queda aprovat per assentiment.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 11971/21,
presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a nou impuls a la
producció ecològica a les Illes Balears.

Tot seguit passam al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 11971/21, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a nou impuls a
la producció ecològica de les Illes Balears. Per a la seva
defensa i per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula
la Sra. Helena Benlloch.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, es presenta aquesta iniciativa
per donar un nou impuls a la producció ecològica dins del
sector primari a les nostres illes, per instar que el Govern
balear, en col·laboració amb els agents socials i territorials,
treballi per a la planificació i posada en marxa d’actuacions per
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fomentar la producció ecològica, que contribueixin a resoldre
les dificultats estructurals d’aquest subsector i que ajudin a
estabilitzar el mercat per als seus productes i impulsar mesures
com les orientades a afavorir el desenvolupament dels canals
curts de comercialització. 

És important apostar pel sector ecològic en impulsar
accions coordinades que contribueixin a la seva consolidació,
des de l’explotació agrícola i ramadera ecològica fins al punt de
venda final. Recordem que la Comissió Europea ha fixat
l’objectiu que almenys el 25% de les terres agrícoles de la Unió
Europea es dediquin a l’agricultura ecològica per al 2030.

El concepte d’agricultura ecològica sorgeix als inicis del
segle XX a conseqüència de la creixent preocupació per la
qualitat alimentària i la conservació mediambiental cada
vegada més amenaçada. Recordem que actualment el canvi
climàtic afecta molt el sector primari a les Balears, per tant, és
un element important.

S’assumeix que l’agricultura ecològica té un impacte
ambiental menor que la convencional per a una mateixa
superfície de cultiu. Els estudis disponibles indiquen que
l’agricultura ecològica afavoreix la conservació de la
biodiversitat, l’origen d’aquest benefici resideix bàsicament en
un conjunt de bones pràctiques com el menor ús de pesticides
químics i fertilitzants inorgànics o la preservació d’hàbitats no
conreats, que són típiques encara que no exclusives de
l’agricultura ecològica.

L’agricultura ecològica redueix l’ús de pesticides en un
97% i el d’energia i de fertilitzants en un 34% i 53%,
respectivament.

Quant a la producció en el minifundi s’és més competitiu
treballant en ecològic que en convencional, com pot ser en
petites explotacions, com és el cas de Balears on el territori és
molt limitat per ser illes.

Aquesta PNL es presenta en defensa de la producció
ecològica com a model de sostenibilitat en la qual s’insta el
Govern balear a dissenyar mesures i actuacions orientades a
promoure una major participació dels joves en el sots-sector
ecològic a donar difusió per a conèixer els avantatges que
aporta aquest model productiu i afavorir la disposició de
mitjans que permetin el desenvolupament en els llocs on la
protecció ambiental tengui especial rellevància.

Pensam que cal seguir apostant pel sector i impulsar accions
coordinades que contribueixin a la seva consolidació i
incentivar la innovació i per aprofitar les noves oportunitats de
la futura PAC.

Per aquest motiu demanem a la resta de grups polítics el seu
vot favorable.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Benlloch. Ara per part del Grup Parlamentari
Unidas Podemos té la paraula el Sr. Alejandro López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Muchas gracias, presidenta. Como he comentado justo
antes, el sector agroalimentario ecológico ahora mismo,
actualmente está en alza, no solo porque es una estrategia
europea, que también, sino porque cada vez la gente joven va
teniendo más conciencia de lo importante que es tanto una
alimentación de calidad como el respeto a la sostenibilidad con
el medio ambiente.

En este sentido, además, la gente joven, como tiene más
conciencia, también se puede ver atraída por este sector no solo
comprando, sino produciendo. Algo que creemos que es muy
importante para dar continuidad al sector primario es acercar a
los jóvenes precisamente para que tengan interés y se vayan
apuntando y cada vez sea un sector que más crece.

Vemos además que, a nivel europeo, con la estrategia De la
Granja a la Mesa, que se propone, se quiere impulsar por
completo todo el tema del sector ecológico en lo
agroalimentario. Vemos como, por ejemplo con el sector
avícola, tanto en producción de carne como en producción de
huevos, se han hecho muchos avances en cuanto a la calidad de
ese producto.

Vemos también como en Baleares estamos intentando hacer
que el sector primario tenga más calidad o consiga un mercado
propio y creemos que precisamente tirando de la parte del
sector agroalimentario ecológico podemos encontrar producto
que pueda ser competitivo, podemos estar hablando de
producto de quilómetro cero, que, además, es sostenible y que
respeta el medio ambiente y el territorio y que encuadraría
perfectamente en esa estrategia europea.

Por eso mismo se presenta esta PNL, es una PNL que lo que
viene a decir es que se quiere consolidar la producción
ecológica en Baleares y que además se quiere impulsar el
relevo generacional para que los jóvenes sientan que es un
sector atractivo, que deje de ir a pérdidas y que, por lo tanto,
tiene futuro.

Es una PNL que lo que pretende es eso, simplemente dar
horizonte, que es lo que apunta la Unión Europea, y darlo aquí
en Baleares ¿para qué? Para que el sector sea más competitivo
en la parte ecológica, que creemos que es la que más impacto
está teniendo en los jóvenes.

Nada más, muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. López. Per part del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Poc més a afegir als meus companys
amb els quals presentam plegats aquesta proposta, en vàrem
aprovar una fa uns mesos que instava l’Estat a aportar als
governs autonòmics, en el cas de les Illes Balears en el Govern
de les Illes Balears els recursos econòmics necessaris per poder
fer aquesta promoció de la producció ecològica. Creiem que
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aquesta promoció, més que de cara al consumidor, s’ha de fer
de cara al propi sector, és important la incorporació de noves
explotacions, de noves quarterades de producció a l’agricultura
ecològica, més que res perquè per part del consumidor hi ha
demanda i com que hi ha demanda per part del consumidor hi
ha d’haver producció de quilòmetre zero. L’única manera que
hi ha d’augmentar aquesta producció local és que hi hagi més
pageses i pagesos que s’incorporin a aquest estil de producció
que, com dèiem, és millor per al país, millor per al territori,
millor per a tots.

Per tant, demanam en aquest cas al Govern de les Illes
Balears que faci feina en aquest sentit i creiem que així ho
hauríem de voler, per dir-ho d’alguna manera, tots els grups
parlamentaris.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. Ara en torn de fixació de posicions i per
part del Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra.
Assumpció Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Des
del Grup Parlamentari Popular consideram que aquesta
proposició que presenten els grups que donen suport al Govern
hauria tingut més sentit després de la compareixença dels
pagesos ecològics que hem aprovat just fa un moment.
D'aquesta manera, pens, que hauríem tingut l'oportunitat de
conèixer la situació, els problemes i les demandes del sector
agroalimentari.

Ara bé, sí que em crida l'atenció que siguin els partits que
donen suport al Govern Armengol, els que presentin aquesta
proposició no de llei, entre ells Podemos, dels que formen part
la consellera Sra. De la Concha, i sorprèn més que vostès que
al cap i a la fi són corresponsables de la gestió d'aquest Govern
i vostès tenen fil directe amb la conselleria, hagin d'instar a
consolidar la producció ecològica i a incentivar el relleu
generacional en el sector primari. Què volen dir amb açò, que
la Sra. De la Concha no fa la feina i li han de posar deures?
Mirin textualment, MÉS per Mallorca, PSIB-PSOE i Podemos
demanen dirigir-nos a la Conselleria d'Agricultura, per
dissenyar una estratègia per al sector ecològic, que tengui en
compte especialment les persones joves. Així ho demanen els
tres partits en aquesta proposició no de llei. 

Per tant, nosaltres deduïm, primer que el Govern Armengol
i la consellera De la Concha, no han estat capaços de definir i
de concretar una política de suport a l'agricultura ecològica. I,
en segon lloc, que tampoc no tenen en compte els joves. I tot
açò es planteja ara, quan falten només un any i mig per acabar
la legislatura. Jo, si m'ho permeten, crec que aquesta proposició
no de llei i ho dic entre cometes, “contradiu” el que ens diu la
consellera d'Agricultura cada vegada que compareix, per
explicar els pressuposts del seu departament per al pròxim
exercici. 

Mirin, la darrera vegada va ser dia 17 de novembre, quan va
presentar els pressupostos per a l'any que ve. Ens va dir: “Con
estas cuentas, vamos a poder avanzar en  el impulso de la
agricultura ecológica, que además es un interés que tiene esta
conselleria. Nuestro objetivo es aumentar mucho más la
superficie en ecológico de la que tenemos y esto creemos que
va a hacer que el sector sea más atractivo para la gente
joven”. La consellera ens va explicar que farà el que vostès li
demanen en aquesta proposició, proposició que van registrar
dues setmanes abans. Jo no ho sé, entenc que no sé si confien
massa amb la consellera. 

Però bé, així i tot i a pesar de tot el que he esmentat, no
tenim cap inconvenient en votar a favor d'aquesta proposició no
de llei, perquè estam totalment a favor de l'agricultura
ecològica. L'agricultura ecològica no és patrimoni només de les
esquerres, des del Partit Popular també hi estam totalment a
favor i hi estam d'acord.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sra. Presidenta.  Sí, evidentemente como plantea
la Sra. Pons aquí. Evidentemente estaremos todos de acuerdo,
porque esta proposición no de ley declarando unas categorías
tan generales, hablando tan de principios universales, se
pierden en nominalismos, es decir, defender unos conceptos
generales que extraemos todos de la observación de las cosas,
pero que no acaban en un momento especialmente o
potencialmente muy peligroso para los sectores productivos,
pues resulta un poco frívolo celebrar entre nosotros, porque no
se preocupen, no encontraran a nadie contra la participación, a
nadie contra la interactuación, a nadie contra el recambio
generacional, a nadie contra la producción ecologista, tal vez
por las ausencias de hoy. A nadie que en el corto camino de la
granja a la mesa, pues la linea recta es el camino más corto
entre la granja y la mesa. Y a nadie, pues negando ninguno de
estos principios, digamos todos evidentes.

De todas maneras, (...) Ortega que hay que tener cuidado
con aquellos que piensan que el mundo fue hecho para mayor
tranquilidad de las monjas ursulinas. No es exactamente,
probablemente la concepción con la que se realizó la realidad.
Pero entonces nos preocupa al hablar de cuestiones tan
generales, en cierto sentido ceremonial, o de reconocimiento de
símbolos, que simplemente estamos practicando. Cuando se
dedica a ceremonial y al reconocimiento de símbolos, estos
ceremoniales y estos símbolos deben ser muy claros y no
resultar en absoluto confusos. O sea, deben estar determinados,
muy claros cuáles son los objetivos y cuáles son las formas de
encaminarse a esos objetivos. En esta proposición no de ley,
me perdonarán, resultan un tanto vagos, porque todo dependerá
de la muy, muy clara definición de estos dos principios, ya no
nominales, sino reales, el objetivo y el camino por el que
dirigirse a ellos.
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Es decir, ¿hará falta para la producción ecológica más
dirigismo? ¿Hará falta tal vez un incremento de nuestra
capacidad burocrática? ¿Hará falta una mayor presencia de la
administración en nuestras tierras y campos? Podría un poco
estar definido, porque tal vez, entonces, la cosa estaría más
clara.

Es verdad que la Sra. Pons además pone el dedo en la llaga,
al manifestarnos que de 6 años y medio estos principios ya
debían estar un poco claros. O sea, una administración que nos
pide ahora que reconozcamos esto, pues llega como un poco
tarde, esto no es lo que nos explicaron al principio de la
legislatura, precisamente que pretendían, es lo que llevamos
debatiendo las formas estas... Éste resulta un poco tan general,
que no es para decir que no.

Así que está con la preocupación de que enfrentamos
probablemente un escenario bastante difícil, donde las buenas
palabras, los principios generales o el privilegio de aquellas
cosas más ideales, o que más nos gustan, no va a ser
exactamente lo más necesario, sino que va a tener que ser muy
práctico, ayudar a una producción muy realista y muy pegada
al terreno, lógicamente estamos a favor de todos los principios
que se nos pide aquí y los aplaudimos y nos mostraremos
completamente favorables con el punto único, deseándole todos
los parabienes del mundo.

Gracias, Sra. Presidenta. He terminado.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Méndez. Ara pel Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares no hi ha cap representant. Per tant, donam la
paraula al Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, el Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Atès que no he pogut assistir a les
posicions dels grups proposants, perquè era a la Junta de
Portaveus, crec que seria una descortesia entrar en el debat,
simplement anunciar que el nostre grup parlamentari votarà a
favor, tot i que, evidentment, coincidim en part de la
intervenció que he sentit del Sr. Méndez, que és molt genèrica,
però com que jo he vist en aquesta cambra com hi havia grups
que estaven en contra de l'agricultura ecològica, per principi ja
és qualque cosa. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari Mixt té
la paraula el Sr. Antonio Sanz.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, si en aquest cas òbviament li
donarem suport, perquè des de Formentera tenim molt
conscient el tema de què el quilòmetre zero, la producció
ecològica és necessària per, no només l’ecologia, sinó també
pel medi ambient, perquè una reducció de la petjada de carboni

i la producció de qualsevol producte necessari per a la nostra
vida, també funcionava per al medi ambient. Allà tenim 3
explotacions que ofereixen producte de temporada tot l’any a
quilòmetre zero, així com també s’han cedit moltes hectàrees
a la Cooperativa del Camp, que són iniciatives que es podrien
fer a la resta d’illes, per poder potenciar justament l’agricultura
ecològica i la producció de quilòmetre zero.

També hi ha empreses que estan recuperant el patrimoni
ecològic i agropecuari, justament per donar-li un altre producte
local, productes a hoteleria, que produeixin per al propi local
i que també la visió que tenen i el paisatge que tenen, també és
diferent i ofereixen un altre producte.

Sr. Méndez, no em puc resistir, vostè diu que és “molt
genèrica” i que hi ha qüestions que “no es poden dir”.
Justament l'agricultura ecològica és necessària perquè el lliure
mercat del que tantes vegades hem parlat és qui ha fet que
aquesta agricultura ecològica potser hagi desaparegut, perquè
el lliure mercat fa que productes produïts d'una manera
industrial i massiva acabin amb aquesta agricultura ecològica.

Llavors, la generalitat potser darrere tingui una potència
més forta, és que tal vegada hem de ser genèrics per poder
arribar després a idees, que són el liberalisme, que poden
acabar..., quan diu: no hi trobaran ningú en contra; o sí, el lliure
mercat el trobaran en contra de l’agricultura ecològica perquè,
òbviament, potser no sigui el més barat i no serà el més
econòmic, però sí serà el més bo per a tots, no en termes
econòmics, sinó en termes més generals.

Donarem suport a aquesta proposta i gràcies, Sra.
Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Sanz. Ara, per contradiccions i per part del
Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Helena
Benlloch. 

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:. 

Gràcies presidenta. Bé, volia donar les gràcies al vot
favorable de la resta de grups parlamentaris, però també volia
fer un incís i volia contestar a la Sra. Pons que nosaltres
consideram que sí, que la Conselleria d'Agricultura fa feina,
també relativa a la producció ecològica. De fet, el passat 21 de
setembre, es varen anunciar ajudes per valor d’1 milió d'euros
per a projectes de transformació d'agricultura ecològica i
moltes més accions.

En contestació al Sr. Méndez, bé, és veritat que és una mica
en general, però també hem de tenir en compte que l’altra PNL
que es va aprovar instava el Govern d'Espanya, a instància de
MÉS per Mallorca, també va ser aprovada, i ara idò s’insta
diguem el Govern balear.

Entre tots, l'únic que volem és, amb les nostres millors
intencions, donar un impuls per a una consolidació i que siguin
cada vegada més efectives les ajudes per a aquest sector.

Moltes gràcies a tots.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Benlloch. Per part del Grup Parlamentari
Unidas Podemos té la paraula el Sr. Alejandro López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA: 

Simplemente, agradecer el apoyo y volver a aclarar, como
siempre que hago, que con los partidos que damos apoyo al
Gobierno, como es normal, también tenemos que hacer nuestra
labor, presentar nuestras iniciativas y marcar lo que creemos
que es una hoja de ruta al Gobierno que apoyamos.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. López. Per part del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, té la paraula el Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES: 

No en faré ús. Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Mas. Ara, després d'escoltar les intervencions
dels diferents portaveus, entenc que es pot aprovar per
assentiment la Proposició no de llei RGE núm. 11971/21, és
així? Molt bé.

En conseqüència, queda aprovada aquesta proposició no de
llei,

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 12048/21,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
finançament de les cambres de comerç de Balears.

Tot seguit, passam al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 12048/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa al finançament de les cambres de comerç de Balears.
Per a la seva defensa i per part del Grup Parlamentari Popular,
té la paraula la Sra. Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sra. presidenta, buenos días, señoras y señores
diputados. Debatimos hoy esta iniciativa que presentamos ante
la necesidad, más que contrastada, de las cámaras de comercio
de poder contar con un mínimo de estabilidad en su día a día
para poder desarrollar su actividad y dar el servicio que tienen
encomendado por ley, un tema del que, de una manera u otra,
nos hemos hecho eco la mayoría de formaciones políticas aquí
representadas. 

Sabemos que los cambios normativos a nivel estatal, en
2010, generaron la eliminación del recurso cameral permanente
y que se mantenía la naturaleza jurídica como corporaciones de
derecho público y los fines y funciones de las mismas, el
problema residía en que la parte pública de las obligaciones
camerales debía ser financiada con aportaciones privadas o por

la vía de la firma de convenios de colaboración o encomiendas
de gestión con las administraciones públicas.

Además, la nueva redacción dada por el Real Decreto Ley
13/2010 supuso una modificación en la obligación de pago de
cuota cameral al adquirir carácter voluntario. Todo ello supuso
una brusca caída de esos ingresos y, en la práctica, la
imposibilidad de continuar ejerciendo sus funciones de la
misma forma y con la misma eficacia que hasta el momento,
más que nada, porque no existía un fondo mínimo estable para
estructura.

Todos sabemos de la importante función de les cámaras, en
cuanto a promover el desarrollo económico, representar y
defender los intereses generales de todos los sectores
productivos, además de configurarse como órganos consultivos
y de colaboración con las administraciones públicas,
cumpliendo sus funciones que tienen asignadas por ley, como
hemos dicho. Cumplir con todo ello como entidades públicas
pero, sin una financiación pública que les permita mantener sus
costes, esos costes de estructura y funcionamiento para
llevarlos a cabo, resulta realmente inviable.

Así lo han manifestado las cámaras de Baleares,
concretamente las de Ibiza, Formentera y la de Menorca, que
viven con especial angustia, año tras año, su capacidad de
supervivencia. De hecho, resulta ya urgente una solución para
abordar el 2022 y otra a medio plazo.

La Ley de Cámaras de Baleares 1/2017, no contempla la
posibilidad de una financiación pública directa estable para
atender sus costes estructurales y poder facilitar, como digo, el
cumplimiento de su vocación de servicio público con plenas
garantías de efectividad y pervivencia.

Ese sistema a día de hoy, se ha constatado, no da respuesta
a las necesidades de funcionamiento de las cámaras, como he
dicho antes, especialmente las de Menorca, Ibiza y Formentera;
a pesar de que las cuotas puedan ir ingresando cantidades por
la vía de la subvención o de las cuotas camerales, la necesidad
de financiar las obligaciones públicas de las cámaras solo podrá
solventarse estableciendo una asignación económica en los
presupuestos de la comunidad autónoma.

Como ejemplo, tenemos el caso de los programas de este
último de IBDona, de formación a mujeres víctimas de
violencia de género, para lo cual las cámaras están trabajando
pero se necesitan fondos para estructura y recursos humanos
para poderlos llevar a cabo, puesto que, como todo el mundo
sabe, estos convenios lo que hacen es financiar las actuaciones,
no cómo se ejecutan.

Por tanto, en nuestro punto número 1 instamos al Gobierno
balear, he de decir que aquí hemos hecho un error a la hora de
transcribir, como todo el mundo puede suponer estamos
hablando de instar al Gobierno balear, no al Gobierno central,
puesto que la ley cameral que he dicho antes del 2017 es de
Baleares, lógicamente, a llevar a cabo las modificaciones y
mejoras legislativas en esta Ley 1/2017, de 12 de mayo, de
Cámaras de Baleares, con el fin de garantizar su viabilidad y,
en concreto, modificar su artículo 30, proponiéndose la
redacción que está recogida en esta iniciativa, que, por lo larga
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que es, lógicamente, no lo voy a transcribir, todo el mundo lo
tiene. 

Y un segundo punto, que también va dirigido a conseguir la
subsistencia de las cámaras e instamos -ahora sí- al Gobierno
central a incluir las cámaras de comercio entre las entidades
reguladas por la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscales al mecenazgo.

Es una iniciativa que yo creo que todo el mundo podemos
estar perfectamente de acuerdo; como digo, todos o casi todos
los grupos de esta cámara han hecho de una manera u otra, han
mostrado interés por solucionar el problema de las cámaras y
hemos presentado estos dos puntos en función, también, de lo
que nos han trasladado directamente los interesados.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Cabrera. Ara, en torn de fixació de posicions
i per part del Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula
el Sr. Alejandro López. 

EL SR. LÓPEZ I SORIA: 

Gracias, presidenta. Es una PNL que además quiero
agradecer al grupo parlamentario que la ha presentado, sobre
todo a la portavoz que me acaba de preceder, en el momento en
el que se dice.

Las cámaras agrarias, además, todos sabemos las
dificultades que están pasando, nos lo han explicado: tienen
que hacer un servicio y tienen un problema muy grave de
financiación. Eso lo que no les permite es tener estabilidad,
como todos sabemos, para dar cualquier tipo de servicio
eficiente lo que se debe tener es una estabilidad clara, y sobre
todo poder hacer con garantías tu servicio o para que debas
desarrollar ese servicio en sí y llevarlo a cabo. 

¿Cómo se consigue? Dándole estabilidad. Para darle
estabilidad, como estamos hablando de una ley..., por eso digo
y agradezco que el Partido Popular haya presentado esta PNL,
hay que hacer una reforma, una reforma, además, que apunte a
cuál es su problemática, la problemática está muy clara: la
financiación, cómo la reciben y cómo se pueden financiar. 

En ese sentido, sí que es verdad que le queremos realizar
una enmienda in voce, de la que ya he pasado la documentación
a todos los grupos, ahora le llegará al letrado también,
justamente en el punto 1 para el apartado f). Es largo, como ya
he pasado el escrito no creo que tenga que leerlo; me consta
que a lo mejor una de las palabras del tema insular, que pone
“doble insularidad”, creo que el diputado de Formentera dirá
“triple insularidad”, por nuestra parte no hay ningún problema
si la autora de la PNL tampoco, no habría ningún problema.

Creemos que así se soluciona una de las graves dificultades
que están teniendo las cámaras de comercio que es esa
estabilidad financiera que ya he mencionado, y precisamente,
si todos los grupos sabemos que tienen esa problemática y esto

es el legislativo, instan a que se cambie, instan a que se
modifique la ley y se mejore, creemos que es beneficioso.

Con lo cual, si se acepta esta enmienda in voce, votaremos
a favor de los dos puntos y agradecer este tipo de propuestas,
que son muy positivas para al sector.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. López. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Jesús Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES: 

Sí, Sra. Presidenta. En nuestra opinión, de verdad, lo que
estamos enfrentando es un debate sobre si las cámaras de
comercio deben tener su propia identidad y ser un organismo
propositivo capaz..., o sea, lo que sus constituciones, digamos,
cuando se hicieron en el año... creo que es 1876, ¿no?, con el
primer gobierno de la reina regente, tener su propia identidad
y su propia capacidad propositiva de representar de verdad a
los empresarios, sus intenciones y sus capacidades, y no
podemos confundirlo con una parte más de la administración,
es decir, ese carácter público-privado no debe llevarnos a la
confusión.

Estos señores tienen que tener sus propios medios y sus
propias capacidades de tomar decisiones porque son una
herramienta muy, muy útil, o sea cuando usted va a la Boat and
Chamber of Commerce de Londres o a la de Dusseldorf, como
quiera que se llame, es muy distinto que vaya usted, que vaya
yo o que vaya la Cámara de Comercio de Mallorca, la Cámara
de Comercio de Menorca o la Cámara de Comercio de Ibiza y
Formentera. Es una herramienta, por tanto, para nuestra
dimensión internacional, para nuestra capacidad de
exportación, para nuestro reconocimiento, para nuestra
capacidad de ayuda importantísima, y esto lo deben desarrollar
ellos mismos.

Cuando los resucitamos, por decirlo de alguna manera, en
algunos casos con (...) completa, manifiesta, el año 2018..., yo
entendí que tomábamos el compromiso de acompañarlos, de
tutelarlos, de pilotarlos mientras se reimplantaban
completamente y conseguían una nueva forma, unas nuevas
capacidades de autofinanciación que lógicamente se habían
perdido el año 2012 con el cambio de la ley que obligaba a
participar, a pagar las cuotas por su existencia.

Esto recordemos que cogimos unos profesionales que tienen
sus propios negocios y actividades a las que dedicarse, les
dijimos que se dedicaran además a esto los más capacitados,
los más notorios, los que tenían más relación con la actividad,
con la importación y exportación y los hemos dejado muy, muy
cortos de medios.

Ahora nos quejamos de que les asignamos encomiendas
concretas y les decimos: hágannos este trabajo; y claro, aquello
les da para pagar una secretaria y el local, ¿quién esperamos
que lo haga, estos señores, por las tardes, por las noches, que
se pongan a hacer u un trabajo burocrático que no acaban
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exactamente de entender? Entonces les decimos: no, utilicen
nuestra propia burocracia, pero (...) encomiendas directas que
les damos nosotros, no en la actividad que ellos libre y
saludablemente deben proponer. Esta gente debería estarnos
proponiendo la mitad de los fondos de la aplicación de fondos
Next Generation, son los evidentes, son los que tienen el
contacto, el conocimiento.

Entonces, digo, esto... el problema es ¿qué nos plateamos
que son exactamente? ¿Un ente autónomo que debe tener su
propia capacidad o una parte más de la administración? 

Entonces, algunos de nosotros los vemos como “esto es otra
patronal” y, lógicamente, no sentimos ninguna simpatía;
mientras otros los vemos como “esto es una posibilidad, una
actividad”, el que esté más relacionado con la actividad
empresarial lo verá más en sus dimensiones de posibilidades y
potencialidades, el que esté más relacionado con lo
administrativo lo verá más como otra patronal o no patronal.

Nosotros, por nuestra parte, hemos presentado una
enmienda de modificación a los presupuestos generales,
precisamente en el mismísimo sentido que la diputada, Sra.
Cabrera, y hemos presentado tres, que por cierto me permito
avisarles, anunciarles y ya medio defender sobre que este año
llegue una financiación mínima en las tres cámaras de unos
250.000 euros con los que puedan enfrentar el año siguiente y
que deberíamos darles ciertas seguridades de que pueden
enfrentar los siguientes años, que van a ser los vitales para su
reimplantación, con un algo de fondos, capacidad y ciertos
técnicos que puedan trabajar allí.

Si les parece ya lo iremos hablando en estas semanas que
vienen y les quedo muy agradecido por su atención, y nosotros
seremos favorables a cualquiera de las dos, la propuesta o la
enmendada, nos mostraremos favorables.

Gracias, señores, buenos días.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Méndez. Per part del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Està clar que les cambres de comerç
juguen un paper important en les seves competències, en aquest
cas bàsicament internacionalització i ajuda a les empreses a
l'hora d’exportar bàsicament, aquesta és la missió de les
cambres de comerç. Que les cambres de comerç a un moment
o altre haurien de tenir problemes econòmics era una cosa que,
des del moment que l'impost cameral deixa de ser obligatori, es
veia venir, no és res de l'altre món, es veia venir.

La funció que fan: imprescindible, sobretot a les Illes
Balears. Què necessitam? Internacionalitzar les empreses,
necessitam augmentar les exportacions de les nostres empreses.

Per tant, nosaltres donarem suport a la proposta. Ens
agradaria que acceptàs l'esmena que li ha fet Podemos. Creiem
que és necessari que la funció de les cambres de comerç a dia

d'avui per a la indústria de les Illes Balears, per a les empreses
de les Illes Balears és imprescindible.

Per tant, donem un impuls, peguem una empenta forta a les
cambres, seguim col·laborant amb les cambres de comerç, cosa
que s'ha fet des dels diferents governs de les Illes Balears des
de fa molt de temps i, ja dic, crec que la proposta que fa el
Partit Popular és interessant i és necessària i l'esmena
presentada ens agradaria que l'acceptàs.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. Per part del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares no hi ha cap representant. Per tant, per
donam la paraula al Sr. Melià del Grup P arlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
El nostre grup parlamentari donarà suport a la iniciativa
presentada ja que compartim la preocupació sobre la continuïtat
de les cambres i, com s'ha dit aquí, aquesta continuïtat de les
cambres va quedar absolutament trastocada i era la crònica
d'una possible mort anunciada, com a conseqüència de la
modificació per part del Govern Zapatero de la normativa de
cambres, quan se les deixa sense un finançament estable es
provoca un risc evident per a la supervivència de les cambres.

I això és un debat complicat, perquè és evident que almanco
a les Illes Balears, però jo crec que, en general, les cambres de
comerç, per història, perquè venen de molt enrera, han exercit
una funció important, però no deixen de ser..., és veritat que
són una corporació de dret públic, però creada per comerciants
i per empreses, per defensar els seus propis interessos, i és
veritat que fan d’internacionalització i d'assessorament i que la
seva tasca se'ls ha de reconèixer i per això hi donarem suport.

I, de fet, aquesta preocupació és tan comuna en els grups
parlamentaris actualment representants que jo crec que
moltíssims hem presentat esmenes per donar-los una dotació al
2022 per sufragar les despeses d'estructura que tenen aquestes
cambres.

Per tant, estam d'acord amb la seva continuïtat, estam
d'acord amb la seva importància i estam d'acord amb la
rellevància, però jo no em puc resistir de dir que, és clar, anam
a una tendència que no sé si serà la millor de les cambres o serà
una desnaturalització de les cambres, que serà la dependència
absoluta de l'administració pública. I, és clar, quan es depengui
de l'administració pública, un poc com deia el Sr. Méndez,
acabarà, vulguis o no, conformant part de l'administració i, per
tant, perdrà a llarg termini la seva funció original, i si no perd
la seva funció original, després té una superposició amb les
patronals perquè al final les patronals no deixen també de ser
una associació d'empresaris i de comerciants per defensar els
seus propis interessos, com són les cambres originàriament. 

Per tant, aquí ens trobam una dicotomia, que no és el debat
a curt i a mitjà termini, però sí que crec que és un debat a llarg
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termini que s'haurà de tenir. Ara els donarem una solució
transitòria, entenc jo, que em sembla bé, la compartesc, li
donarem suport, però jo crec que a llarg termini s'haurà de
plantejar un debat més a fons sobre les funcions, la naturalesa
i el finançament d'aquestes cambres de comerç.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari Mixt té
la paraula el Sr. Antonio Sanz.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, presidenta. En la qüestió de les cambres de comerç
des del Grup Parlamentari Mixt li donarem suport, perquè, a
més, la Cambra de Comerç, en aquest cas, de Formentera, tot
i que també comporta un guió com a la Constitució, Cambra de
Comerç Eivissa, guió, Formentera, a veure si també es canvia
aquest guió a la Constitució i en aquest cas, aprofitem el
moment per dir-ho; la Cambra de Comerç a Formentera sí que
fa una gran funció d'assessorament, de formació i en una illa
tan petita que existeixi una entitat que sí que ajuda molt, per
exemple, en una qüestió tan simple com el curs de manipulador
d'aliments que fa falta per a les persones d’hostaleria, i sí que
és la Cambra de Comerç la que vehicula que es pugui fer tot
açò; ho podria fer un altre organisme però en un lloc tan petit
que existeixi un òrgan que s'encarregui de coordinar les
empreses i cercar-los aquesta funció d'assessorament i de
coordinació és molt important

Vull ressaltar que sí que, per exemple, aquest any, a
l'exposició que es va fer per part dels diferents consellers dels
pressuposts, hi ha un increment de l'aportació, tot i que ja ens
han comunicat que no és suficient des de la Cambra de Comerç
d'Eivissa i Formentera, sí que hi ha un increment de l'aportació
de 99.000 euros, que sí que ajudarà al funcionament d'aquesta
cambra. Però sí que és cert que una modificació que es proposa
a la proposta que fa, vull agrair al Grup Popular aquesta
proposta propositiva justament per ajudar les cambres.

I sí que l'esmena que s'ha presentat, si l’accepten, l'esmena
aquesta que s'ha presentat per part del Grup Podem, sí que ens
parla de la doble i recalcar, com que el Consell de Formentera
ja és independent del Consell d'Eivissa, sí que s'hauria de parlar
d'una triple insularitat i, per això, seria doble o triple insularitat.
Si acceptassin aquest canvi justament perquè es tingués en
compte la singularitat de l'illa de Formentera, que sí que suposa
una triple insularitat ja que depèn la Cambra de Comerç de la
Cambra d'Eivissa i Formentera i, a més vendria de la capitalitat
d'Eivissa, llavors que es tingués en compte aquesta triple
insularitat. 

Res més, donar suport a aquesta proposta i esperem que
acceptin l'esmena com aquesta correcció in voce que se'ls
proposa. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Sanz. Per part del Grup Parlamentari Socialista
té la paraula el Sr. Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Donarem suport a la iniciativa
del Grup Popular si s'accepta també la transacció proposada pel
Sr. Alejandro López.

Estam d'acord amb la necessitat de modificar la legislació
de les Illes Balears pel que fa a les cambres de comerç, de fet,
la presidenta del Govern, a pregunta del Sr. Castells, ja va
contestar en aquest sentit dimarts passat, és a dir, despús-ahir,
en el sentit de la disponibilitat, la voluntat del Govern, de
modificar la legislació per fer possible el que avui es demana.

Evidentment, cregui'm, permeti'm que faci una petita ironia
amb algun canvi, perquè aquí estem “canaritzant” les Illes
Balears en allò que quan parlam d'illes no capitalines, eh!, això
d'illes no capitalines no només queda aquí fixat, sinó a les
esmenes 13293, de Ciutadans, i 13424, del Grup Popular, en
els pressuposts, modificació dels pressuposts generals de les
Illes Balears, vull dir que han copiat el Partit Popular dues
vegades a Ciutadans el text d'algú que té una mentalitat una
mica canària de les Illes Balears, però, en tot cas, entenem que
en el fons ens va bé.

També ens va bé veure com grups liberals defensen,
diguéssim, la necessitat de donar suport a entitats, tot i que
siguin de dret públic, entitats gestionades de manera privada i,
per tant, vull dir que siguin subvencionades, han presentat
peticions de subvencions, modificant la llei demanant d'alguna
manera que siguin subvencionades per garantir el manteniment
estructural d'aquestes cambres per part dels poders públics. Hi
estam d'acord, valoram de manera important el paper que tenen
les cambres de comerç i que haurien de poder arribar a tenir.

Recordem, per exemple, les cambres de comerç franceses
que gestionen amb els ajuntaments els aeroports de França, els
aeroports de França són cogestionats per les cambres de
comerç, les regions i els ajuntaments. Per tant, tenen un paper
molt rellevant en la dinamització cultural, perdó, econòmica, de
les ciutats i les regions. I estaria molt bé que fessin aquest nervi
també en el nostre país perquè significaria que el compromís
dels empresaris, dels comerciants a través de les cambres de
comerç és important per a la dinamització de l'economia, en
aquest cas, de cadascuna de les nostres illes.

Perquè, evidentment quan es va modificar el 2010 va ser un
alleujament fiscal per a les empreses, diguéssim, no haver de
pagar la quota a les cambres, que estaven obligats per llei a
través de les deduccions fiscals, i evidentment açò podia
suposar que aniria acompanyat aquest alleujament fiscal d'un
compromís de les empreses amb donar suport a les cambres de
comerç, perquè entenien de la importància, però,
lamentablement, si hem arribat on hem arribat, que no es poden
sostenir per elles mateixes estructuralment, és perquè les
empreses no han acabat de confiar en aquest instrument, que
defensam que és un instrument fonamental.

Per tant, està molt bé que donem suport des dels recursos
públics a les cambres de comerç, però també les cambres de
comerç, els recursos, també el Govern, també els ajuntaments,
també els consells insulars han de fer feina per aconseguir que
recuperin nervi a través, no només dels recursos públics, sinó
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també del compromís de participació de les empreses en
l'activitat i en la vida de les cambres de comerç, perquè si no
evidentment seran instruments, com advertia el Sr. Melià, que
correm el risc que siguin un braç més de l'administració fent
funcions delegades de l'administració. I entenem que no, que és
important que siguin també un instrument de diàleg i de
representació dels interessos econòmics de les Illes Balears, de
cada una de les Illes Balears, i que en diàleg amb el Govern, en
treball conjunt amb el Govern, amb els ajuntaments, amb els
consells, tiri endavant la dinamització econòmica, però que
tenguin nervi propi, tenguin vida pròpia i tenguin pes propi
perquè els empresaris, els comerciants, tothom hi participi
d'una manera activa i decidida a través d'ells. 

Les entitats patronals tenen una funció que no s’hauria de
confondre mai amb la funció de les cambres de comerç i
importantíssim que açò quedi preservat. En aquest sentit,
benvinguda sigui la salvació, entre cometes, de la vida i el nervi
de les cambres de comerç a través dels recursos públics, però
també feina, tant del Govern, feina dels ajuntaments, feina del
consell i feina de les cambres de comerç, per recobrar aquest
pols, aquest nervi, perquè les cambres de comerç siguin un
instrument realment útil per enriquir la vida econòmica de les
nostres illes.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies Sr. Borràs. Ara per contradiccions, i per part del
grup proposant, té la paraula Sra. Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, agradecer el voto favorable
y el apoyo de todos los grupos parlamentarios a la iniciativa del
Partido Popular de mejorar o dar estabilidad a la financiación
de las cámaras y que de esta manera puedan hacer frente, con
fondos destinados explícitamente a estructura y a
funcionamiento, a todos los proyectos y retos que se les
planteen, conjuntamente con la administración o desde las
empresas privadas.

Decir que respecto a la enmienda in voce que nos ha
presentado el Sr. López, de Podemos, lógicamente la
aceptamos porque en nada desvirtúa el texto que nosotros
hemos presentado sino que lo implementa, con lo cual la
aceptamos absolutamente encantados. 

En cuanto a la enmienda in voce también del Sr. Sanz,
respecto a la doble y triple insularidad, por supuestísimo que
tiene todo nuestro apoyo y la aceptamos totalmente.

Y decir al Sr. Damià Borrás que el discurso este que ha
hecho proempresa, proliberal y tal, hubiera tenido más, hubiera
tenido mucha más credibilidad si no hubiera sido necesario
traer esta PNL a debatir aquí hoy, porque hubiera significado
que ustedes, como gobierno, hubieran ya tomado la delantera
y hubieran dado una solución a las cámaras, que vienen
arrastrando esta situación desde hace mucho tiempo.

Entonces...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

... entonces, insisto, Sr. Borràs, la presidenta, efectivamente,
dijo la semana pasada..., este martes pasado que estaban
trabajando en la modificación de la ley, con lo cual vamos
todos en línea, e insisto, si ustedes hubieran sido más rápidos
en sus soluciones probablemente no hubiéramos llegado a este
punto. 

Dicho esto, simplemente insistir en que es importante este
cambio de cara a futuro para las cámaras. Esto es un primer
paso, hemos aprobado esta iniciativa; lógicamente esto se tiene
que traducir en una modificación. El señor Méndez ha dicho
que, y probablemente otros grupos políticos también han
presentado iniciativas de enmienda del articulado para
modificar la Ley cameral, y entonces, nosotros también hemos
insistido en este mínimo, que aquí no se recoge en este texto, de
250.000 euros para poder tener una, como he dicho antes, una
garantía.

Por tanto, de la misma manera que hemos aceptado esta
enmienda de Podemos, para mejorar el texto que nosotros
habíamos presentado en esta PNL, esperamos que en el proceso
de debate de los presupuestos también se pueden aceptar
mejoras que implementen más si cabe el texto que hemos
debatido hoy aquí y aprobado. 

Creemos también que no podíamos seguir con esta situación
de provisionalidad, las cámaras viven anualmente una agonía,
y estoy hablando también más explícitamente de Ibiza,
Formentera y de Menorca, que todos sabemos que están
agonizando, agonizando, si no se da una solución, a muy corto
plazo, también de cara al año 2022. De hecho, los consejos
insulares nos consta que también están tomando cartas en el
asunto, intentando ayudar de la mejor manera posible para
poderles dar continuidad.

Y, como digo, sí que es verdad que se ha incrementado la
partida presupuestaria que se daba anualmente, nosotros
llevábamos tres años haciendo enmiendas de mejora cada año
a estas partidas, tanto por parte de la Conselleria de Comercio,
donde está comercio incluida, y la de Trabajo, no se habían
aceptado estas enmiendas, se habían hecho algunas mejoras en
el caso de Menorca porque eran unas partidas tan sumamente
ridículas que había que..., ustedes acabaron autoenmendando,
mejorando las partidas.

Con lo cual, estamos contentos de este cambio de rumbo
que ha tomado el Govern en este sentido, para la mejora
definitiva y dar una estabilidad mínima a las cámaras,
independientemente de que en el futuro se pueda, como dice el
Sr. Melià, iniciar o continuar con el debate de la función o el
papel que tienen que jugar en el futuro. 

Muchas gracias, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Cabrera. Abans de passar a votació -un
moment de silenci per favor-, entenc que cap grup no s'oposa
a les esmenes plantejades in voce, tant del Grup Mixt, d'Unides
Podem i de la Sra. Salomé, que també ha plantejat inicialment
una esmena in voce. Ningú no s'oposa a aquestes esmenes in
voce?

Per tant, entenc que es pot aprovar també per assentiment
la Proposició no de llei RGE núm. 12048/21, relativa al
finançament de les cambres de comerç.

Per tant, i no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la
sessió. Bon dia a tothom.
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